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HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THỂ THAO CẦU LÔNG SINH VIÊN LẦN 1 - 2021 

________ 

 

ĐIỀU LỆ  
Giải thể thao Cầu lông Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần I – 2021 

 

Nhằm tổ chức thành công Giải thể thao, Ban tổ chức đề nghị các vận động viên và các 

Đoàn thể thao đăng ký tham dự Giải thể thao chấp hành tốt các quy định như sau: 

ĐIỀU 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Thời gian tổ chức vào tháng 04 tại các sân vận động, sân thi đấu TDTT chuyên dùng đúng 

chuẩn thi đấu cầu lông quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

- Sinh viên đăng ký thi đấu theo thời gian trong thông báo của Ban Tổ chức. 

- VĐV tham gia phải là sinh viên đang theo học tại trường trong năm học 2020 – 2021. Sinh 

viên đang bị buộc tạm dừng tiến độ học tập hay bị buộc thôi học không được đăng kí tham gia. 

- Các vận động viên tham gia thi đấu phải có mặt đúng giờ quy định để làm thủ tục trước khi 

thi đấu. Các VĐV đăng kí tham gia thi đấu đến trễ 15 phút so với giờ thi đấu sẽ bị xử thua và bị 

loại khỏi giải đấu. 

- Các vận động viên đăng kí tham gia thi đấu phải chấp hành mọi quyết định của Trọng tài và 

Ban tổ chức. 

- Ban tổ chức có quyền sửa đổi và bổ sung vào điều lệ Giải thể thao khi thấy cần thiết. 

- Các vận động viên khi chuẩn bị vào trận đấu cần phải xuất trình thẻ Sinh viên hoặc giấy xác 

nhận sinh viên cho BTC. Nếu không xuất trình một trong các loại thẻ trên thì không được tham 

gia thi đấu. 

ĐIỀU 2 

QUY ĐỊNH MÔN THI ĐẤU 

- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ. Chỉ tổ chức nội dung thi 

đấu nếu có ít nhất 30 vận động viên tham gia nội dung đó. 

- Áp dụng dựa trên luật thi đấu Quốc tế: 

  + Vòng loại: đánh loại trực tiếp 1 trận: 1 set 21 điểm (luật mới, ăn điểm trực tiếp). 

  + Các trận đấu bán kết, tranh hạng III, chung kết sẽ tiến hành 3 set, 1 set 21 điểm.  

- Cầu sử dụng trong trận đấu là cầu do Ban tổ chức cung cấp. 
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- Vận động viên nào đến trễ 15 phút sẽ bị xử thua trận đấu (tính từ thời điểm tiến hành trận 

đấu). 

- Thể thức thi đấu: tùy theo số lượng đăng ký, BTC sẽ tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu 

theo thể thức loại trực tiếp. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân và đội đoạt giải: 

a. Đơn nam/ Đơn nữ 

▪ Giải Nhất: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)  

▪ Giải Nhì : 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng) 

▪ Giải Ba: 10.000 (Một trăm nghìn đồng) 

b. Đôi nam/ Đôi nữ/ Đôi nam-nữ 

▪ Giải Nhất: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng) 

▪ Giải Nhì : 400.000 VNĐ (Bốn trăm nghìn đồng) 

▪ Giải Ba: 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) 

 

ĐIỀU 3 

ĐIỀU KHIỂN – GIÁM SÁT TRẬN ĐẤU – KẾT QUẢ THI ĐẤU 

- Tổ Giám sát và Trọng tài điều khiển trận đấu các môn trong Giải thể thao do BTC phân 

công. 

- Sau mỗi trận đấu, Tổ chuyên môn của BTC sẽ lập biên bản công nhận kết quả thi đấu theo 

mẫu biên bản của BTC. 

- Khiếu nại: 

• Các đội tham gia có quyền làm đơn khiếu nại gởi cho BTC Giải thể thao về: VĐV tham 

gia giải, vấn đề trọng tài, … ngay sau khi kết thúc trận đấu.  

• Sau khi có đơn khiếu nại, BTC sẽ họp các bên có liên quan để giải quyết khiếu nại trong 

thời gian sớm nhất mà không ảnh hưởng đến tiến độ thi đấu của giải đấu. 

ĐIỀU 4 

KHEN THƯỞNG – KỈ LUẬT 

1. KHEN THƯỞNG: 

- Ban tổ chức sẽ trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao của các môn thi đấu theo 

quy định của điều lệ Giải thể thao. 

- Các VĐV vào vòng chung kết được cấp giấy chứng nhận Thanh niên khỏe. 
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2. KỶ LUẬT: 

- Nếu VĐV nào vi phạm về đăng ký sẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải. 

- Nếu cổ động viên đội nào quá khích, tràn vào sân thi đấu làm ảnh hưởng đến công tác tổ 

chức giải, ảnh hưởng đến VĐV thì đội đó sẽ bị truất quyền thi đấu đến hết giải. 

- Cổ động viên, VĐV hoặc các thành viên khác của đội có hành vi đe dọa, hành hung BTC, 

CTV và trọng tài trước, trong và sau trận đấu thì đội đó coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải và 

BTC sẽ kiến nghị với nhà trường có hình thức kỷ luật thích đáng. 

- Nghiêm cấm tất cả các hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến mọi đối tượng trên sân hoặc 

khu vực thi đấu. 

- Các VĐV có thái độ phi thể thao bị phạt cảnh cáo và ghi vào biên bản, nếu vi phạm liên tục 

có thể bị truất quyền thi đấu trong 1 hiệp hay trong 1 trận đấu. 

 

BTC GIẢI CẦU LÔNG SINH VIÊN  

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 


